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Poddajte sa vzhľadu a pocitu Zen

Bez káblov a neporiadku
Poddajte sa čistej jednoduchosti reproduktorov Philips Zenit pre domáce kino a vychutnávajte si 

prirodzený vyvážený zvuk z konštrukcie z moderných autentických materiálov. Inteligentná správa 

káblov a bezdrôtové zadné reproduktory poskytnú neprekonateľný zážitok bez rušenia z neporiadku.

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• Povrch z pravého dreva pre moderný interiér
• Bezdrôtové zadné reproduktory a subwoofery – zostavenie bez námahy
• Inteligentná správa káblov zabezpečí organizáciu káblov v celej miestnosti

Vynikajúci poslucháčsky zážitok
• Reproduktory MTM poskytujú silný a verne reprodukovaný zvuk
• Reflektor v podstavci subwoofera emituje zvuk plynule
• Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu
• HDMI 4K2K prechod pre zábavu v ultravysokom rozlíšení HD
• Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
• HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora



 Bezdrôtové zadné reproduktory a 
subwoofer
Bezdrôtové zadné reproduktory a subwoofery 
– zostavenie bez námahy

Dômyselné usporiadanie káblov
Inteligentná správa káblov zabezpečí 
organizáciu káblov v celej miestnosti

Reproduktory MTM
Konfigurácia MTM (Midwoofer-tweeter-
midwoofer – stredový reproduktor – výškový 
reproduktor – stredový reproduktor) v 
hlavnom reproduktore aj v satelitných 
reproduktoroch poskytuje hlasný a prirodzene 
reprodukovaný zvuk bez ohľadu na polohu 
počúvajúceho. Môžete si vždy vychutnávať 
krištáľovo čistý zvuk bez skreslenia bez ohľadu 
na to, kde sedíte.

Reflektor v podstavci subwoofera
Reflektor v podstavci s kupolovým tvarom 
zosilňuje a prehlbuje zvuk, ktorý sa plynule šíri 
v 360-stupňovom okruhu. Tento dizajn taktiež 
zabraňuje efektu tlmenia, ak je subwoofer 
umiestnený na koberci.

Bezdrôtový prúdový prenos cez 
Bluetooth

Bezdrôtový prúdový prenos z vašich 
hudobných zariadení cez Bluetooth

Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo 

tablet s funkciou NFC na oblasť NFC 
reproduktora, čím sa zapne reproduktor 
a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos 
hudby.

Dolby Digital a Pro Logic II

Vstavaný dekóder Dolby Digital eliminuje 
potrebu externého dekódera spracovaním 
všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, 
poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až 
šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú 
realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť 
kanálov priestorového spracovania z 
akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

HDMI ARC
HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho 
televízora
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Zvuk Crystal Clear Sound, 

Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-logic 
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• Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 420 W
• Výstupný výkon stredového reproduktora: 40 W
• Výstupný výkon satelitného reproduktora: 40 W
• Výstupný výkon subwoofera: 220 W

Reproduktory
• Systém: 5.1-kanálový systém
• Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x 

satelitné reproduktory, 1 x subwoofer
• Budiče na jednom stredovom reproduktore: 2 

širokopásmové basové reproduktory, 1 x 1" 
výškový reproduktor

• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 80 Hz – 
18 k Hz

• Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
• Budiče na satelitný reproduktor: 2 x 2,5" 

širokopásmové basové reproduktory, 1 x 1" 
výškový reproduktor

• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120 Hz – 
18 k Hz

• Impedancia satelit. reproduktora: 5 ohm
• Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Systém 

Bass reflex
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Zvukový 

vstup, konektor 3,5 mm, Konektory 
reproduktorov Easy-Fit, Vstup HDMI (x1), Výstup 
HDMI (prechod signálu v rozlíšení 4K, ARC), Zvuk 
cez USB (5 V, 500 mA jednosmerného prúdu)

• Bezdrôtové pripojenia: Bluetooth 4.1, NFC, 
Bezdrôtové zadné reproduktory, Bezdrôtový 
subwoofer

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Automatické mapovanie zvukových vstupov, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

• Funkcie HDMI: Podpora prechodu signálu v 
rozlíšení 4K (30 sn./s), Audio Return Channel 
(ARC), Typ obsahu

Príkon
• Napájanie stredového reproduktora: 100 – 240 V 

AC, 50/60 Hz, Prostredníctvom napájacieho 
adaptéra

• Zdroj napájania subwoofera: 220 – 240 V AC, 50/
60 Hz

• Napájanie bezdrôtového zariadenia: 110 – 240 V 
AC, 50/60 Hz

• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Udržateľnosť
• Balenie: 80 % recyklovaný vlnitý kartón, Atrament 

na sójovej báze

Rozmery
• Subwoofer (Š x V x H): 228 x 406 x 265 mm
• Stredný reproduktor (Š x V x H): 580 x 52 x 

98 mm
• Satelitný reproduktor (Š x V x H): 110 x 301 x 

110 mm
• Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 5 m
• Hmotnosť stredného reproduktora: 1,3 kg
• Hmotnosť satelitného reproduktora: 1,2 kg
• Hmotnosť subwoofera: 5,7 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

Bezdrôtový zadný prijímač zvuku, Batéria AAA 
(x1), Sieťový adaptér, Sieťové napájacie káble (x3), 
Konzoly na upevnenie na stenu (x4), Skrutky (x8), 
Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo 
platnou zárukou, Bezpečnostné pokyny a právne 
ustanovenia, Zoznam obchodných značiek

Vonkajší kartón
• EAN: 48 95185 60735 1
• Hmotnosť brutto: 15,24 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 79,5 x 28 x 41,5 cm
• Hmotnosť netto: 12 kg
• Počet používateľských balení: 1
• Hmotnosť obalu: 3,24 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 79,5 x 41,5 x 28 cm
• EAN: 48 95185 60735 1
• Hmotnosť brutto: 15,24 kg
• Hmotnosť netto: 12 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 3,24 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 58 x 5,35 x 9,8 cm
• Hmotnosť: 1,5 kg
•
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